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نیمه اول ،قوی تر از نیمه دوم
پدرام سلطانی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

است .مسأله دیگری که در این حوزه به بخش خصوصی ضربه زد
توجه نکردن به صنایع کوچک بود .وزارت صنعت سیاســت همه
جانبهای نداشــت و عمالً در این مدت جهتگیــری این وزارتخانه
آشــکارا در حمایــت از صنایــع بــزرگ و غفلت از صنایــع کوچک و
متوســط بود .در حالی که نرخ رشــد اقتصادی به آســتانه  7درصد
رســیده اســت ،اما صنایع کوچک کماکان در رکود به ســرمی برند.
ایــن تناقض نشــان میدهد کــه آثار رشــد اقتصادی به بنــگاه های
کوچک و متوسط منتقل نشده است.
 -5وزارت نفــت :ایــن وزارتخانــه در بعد بازیابی اســتخراج و
فــروش نفت تحرک زیــادی انجــام داد و در برداشــت از میادین
مشــترک پــارس جنوبــی کارهــای قابــل دفاعــی دارد ،امــا ایــن
وزارتخانــه در همــکاری بــا بخــش خصوصــی بخصــوص در

حوزههای پایین دســتی و میان دســتی بســیار ضعیف ظاهر شد.
در شــروع به کار دولت ،وزیــر محترم نفت اعالم کــرد میخواهد
مجال را برای بخش خصوصی بیش از بخش عمومی غیردولتی
بــاز کند اما در عمــل در کماکان بر همان پاشــنه میچرخد .توجه
بــه این نکتــه مغفول باقی مانده اســت که نفت به هــر میزانی که
اســتخراج شــود برای کشــور اشــتغال ایجاد نمیکند؛ برای ایجاد
اشتغال صحیح این است که صنایع پایین دستی تقویت شوند.
 -6وزارت جهــاد کشــاورزی :ایــن وزارتخانــه تــاش خوبــی
کــرد تــا الگــوی کشــت را به جهــت بحــران کم آبــی تغییــر دهد و
بــرای مکانیزه کردن کشــت هــم اقداماتی صورت گرفــت اما این
وزارتخانه در حــوزه صنایع غذایی نتوانســت از بخش خصوصی
حمایت الزم را بکند.
 -7وزارت اقتصــاد :تالش این وزارتخانــه در کاهش نرخ تورم
و ایجــاد انضبــاط در سیاســتهای مالــی مؤثر بــود .همچنین در
نتیجــه رســاندن اصالح قانــون مالیــات هــای مســتقیم ،تدوین
پیشنویــس اصــاح قانون مالیــات بــر ارزش افــزوده نیز تالش
خوبی انجام شــد .اجرایی شــدن فازهــای تکمیلی ســامانه نوین
گمرکی نیــز از کارهای شــاخص ایــن وزارتخانه بود،امــا در بحث
مقررات زدایی وزارت اقتصاد ،بهعنوان متولی قانونی این مهم،
ضعیف عمل کرد.
 -8وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات :این وزارتخانه در تراز
عملکــرد وزارتخانههــای دولت یازدهم بالنســبه موفــق بود و در
همکاری با بخش خصوصی کارنامه بهتری داشــت،اما الزم بود
در حمایت از اســتارتاپ ها و شــرکتهای دانش بنیان حوزه خود
تالش و حمایت بیشتری داشته باشد.
 -9وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی :ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بهعنــوان اصلیتریــن دســتگاه مرتبــط بــا محیــط
کســب و کار در دایــره این وزارتخانــه به اذعان فعــاالن اقتصادی
بــه مهمتریــن مانــع محیــط کســب و کار تبدیــل شــده اســت .بــا
وجــود چندین بار وعــده اصالح موانع ناشــی از رویههــای تأمین
اجتماعی ،متأسفانه تاکنون اقدام الزم محقق نشده است.
در جمعبندی میتوان تأکید کرد عملکرد اقتصادی سه و نیم
ســاله دولــت یازدهم مجموعــهای از قوت و ضعف بــود که نقاط
قــوت در نیمه اول این دوره آشــکارتر و نقاط ضعف در نیمه دوم
عیــان تــر بودند .چنــد مــاه باقیمانده از ایــن دولت زمــان جبران
مافات و پرکردن نیمه خالی لیوان اســت .الزم اســت در این دوره
وزارتخانههــا از فرورفتن در بوروکراســی بیهــدف اجتناب کنند و
در اصالح عملکرد و بویژه حذف مقررات زائد تصمیم بگیرند.

برنامهریزی در غیاب بایدها و نبایدها؟
محسن جالل پور
تحلیلگر اقتصادی

عملکــرد دولــت یازدهــم کــه ســال پایانــی فعالیــت خــود را
ســپری میکند را میتوان در ســه مقطع کوتاه مدت(ماههای
اول دولــت) ،میــان مــدت (4ســال فعالیــت دولــت)و بلنــد
مدت(20ســال) طبقهبندی کرد .درفــراز اول عملکرد دولت
بســیار خوب بوده اســت به گونهای که در همــان ماههای اول،
آرامش به فضای اقتصادی کشــور بازگشــت.نرخ تورم کنترل
و بســیاری از معضــات و گرفتاریهایــی کــه از دولــت قبــل
ایجاد شــده بود حل شــد و دولت از تصمیمهای خلق الساعه
و دمدمــی پرهیــز کرد.نکته دیگــر آنکه اقتصاد بــه ریل عقل،
تدبیرو کارشناسی برگشت .در میان مدت دولت میتوانست
کارنامه بهتــری را به جای بگذارد.در این راســتا توصیه ما این
بودکهدولتیازدهمچندینسرفصلرامدنظرقراردهدیک
آنکه در مســیر کوچک شدن ،چابک ســازی ،کارآمدی و به روز
بودن حرکت کند.دوم اینکه سیاستهای جذب سرمایههای
داخلیوخارجیاعالمشود.درکشورسیاستدرستیمبنیبر
جذب ســرمای ه گذاران خارجی تدوین نشده است لذا سرمایه
گــذاران نمیدانند در چه حــوزهای و تا چه درصدی میتوانند
ســرمای ه گذاری کنند .ســوم اینکه بایــد و نبایدها بایــد در دوره
 4ســاله بــه آن پرداخته میشــد .بهعنوان مثــال دولت اعالم
کســازیحرکتکند
میکــردکــهمیخواهــدبهســمتکوچ 
یا بزرگتر شــدن یــا در همین ابعاد باقی بمانــد .در این دوره نه
کترشدنمجموعههایدولتیتوجهنشدبلکهتا
تنهابهکوچ 
اندازهای هم بزرگ تر شد .تصور بخش خصوصی این بود که
دولت یازدهم میتواند اقتصاد را در مسیر شفاف هدایت کند
اما متأسفانه شرکتها و بنگاههای سالم ما همچنان زمینگیر
هســتند.از ســویی بخش خصوصی بــر این باور بــود که پس از
«برجــام» از ایــده و ظرفیت این بخش اســتفاده میشــود اما
این مهم رخ نداد و با تمام فریادهایی که زده شــد شرکتهای
دولتی توانســتند طرف قرارداد سرمایهگذاران خارجی شوند.
آنچه در«پسا برجام» رخ داد این بود که شرکتهای دولتی به
لحاظ شفافیت مالی در بورس بودند و صورتهای مالیشان
حسابرسی شــده بود لذا خیلی راحت تر و با آمادگی توانستند
با شــرکتهای خارجی مذاکره کنند.امــا بخش خصوصی به
دلیــل اینکــه پشــتیبانی نمیشــدند و صورتهای مالــی آنها
ف سازی نشــده بود نتوانستند از فضای پســابرجام بهره
شــفا 
ببرند.برایناساساگرسرمای هگذاریخارجیجذبنمیشد
بســیار بهتــر از این بــود که شــرکتهای دولتی با شــرکتهای
خارجــی قــرارداد ببندند .ایــن اتفاق در بلند مدت مشــکالت
کشــور را دو چندان خواهــد کرد .اگر اجازه داده میشــد بخش
خصوصــی در این زمینــه ورود کند به طور قطع بــه مرور زمان
شــاهد توســعه اقتصــادی و اشــتغالزایی پایــدار بودیــم .در
شــرکتهای دولتی امکان رشد و توسعه اشتغال نیست و لذا
با این نگاه یادآور میشوم دولت یازدهم در این زمینه مسیر را
اشتباه رفت.انتظار بخش خصوصی از دولت این بود که برای
4ســال برنامه جامع داشته باشد که بر اساس آن پیش رود.در
فراز سوم باید خاطرنشان کنم ،نه این دولت بلکه دولتهای
گذشــته هم نتوانستند کاری انجام دهند .ایران بعد از 40سال
هنوز برنامه توســعه همه جانبه ندارد که کشــور بر اســاس آن
حرکــت کند.نبود چنیــن برنامهای ابهامهای زیــادی را ایجاد
میکنــد.در مــدت  14ماهی که ریاســت اتــاق بازرگانــی ایران
را بر عهده داشــتم مصادف شــده بود با اجرایی شــدن برجام
و ورود هیأتهــای خارجــی به کشــورمان ،آنها ســؤاالتی از ما
میکردند که ما امکان پاســخدهی نداشــتیم .چرا که خیلی از
باید و نبایدها مشــخص نبود .این نشــان میدهــد تا زمانی که
الگویتوسعهایرانتدویننشودنمیتواندلخوشبهحضور
پررنــگ ســرمای ه گــذاران خارجی و حتــی داخلی بــود .خیلی
از مباحــث اقتصــادی باید به صورت تخصصی و کارشناســی
مورد تحلیــل قرار گیرد و سیاســتگذاران بر مبنــای آن حرکت
کنند .با این تفاسیر مطالبه فعاالن بخش خصوصی از دولت
دوازدهم این اســت که در ابتدای دولت بــا همکاری تمام قوا
استراتژیتوسعهکشورراتدوینوتمامبخشهابراساسآن،
حرکتکنند.
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فعالیت دولت یازدهم را در دو فاز میتوان دید .نخســتین فاز
آن طی یک ســال و نیم ابتدایی اتفاق افتاد که دولت برای اصالح
خطاها و انحرافهای دولت گذشته با سرعت تصمیمگیری کرد
و توانســت اقتصــاد را از بحران پیش آمده نجــات دهد ،اما بعد از
آن ،دولت وارد فازی شــد که برای آن برنامه مشــخصی نداشت.
در ایــن دوره ناهماهنگی و اختالف نظرهــای بین وزارتخانهها
آشــکارتر شــد .امــا اگــر بخواهیــم فعالیــت و ارتبــاط دولــت با
بخــش خصوصــی را طی ســه ســال و نیــم مــورد ارزیابــی قرار
دهیــم باید هر وزارتخانه را مجزا
تحلیــل کنیــم تــا نقــاط ضعف و
قوت مشخص شود.
 -1وزارت امــور خارجــه:
مســألهای کــه بخــش خصوصــی
روی آن اجمــاع دارد تــاش
وزارت امــور خارجه در همراهی با
ســایر اجزای دولــت ،در مذاکرات
هســتهای با گــروه  5+1بود.اگرچه
رســیدن بــه برجــام توســط یــک
وزارتخانه سیاســی انجام شد ولی
بیشــتر نتایج و منافع آن معطوف
بــه بخــش اقتصــادی کشــور بــود.
برجام توانست فضای کسب و کار
را بهبود ببخشد.
 -2بانک مرکــزی :اقداماتی که
در یــک ســال و نیم اول توســط بانک مرکزی و بــا همراهی وزارت
اقتصــاد صــورت گرفــت باعث شــد اطمینــان و ثبات بــه فضای
اقتصــادی کشــور بازگــردد .بــا انضبــاط پولــی و مالی ،نــرخ تورم
کاهش پیدا کرد و بازار ارز به آرامش رســید ،اما از ســال سوم بانک
مرکزی برنامهای برای متناسبسازی نرخ ارز نداشت.به گونهای
کــه وقتی نــرخ تورم در مســیر کاهش قــرار گرفت نــرخ ارز جهش
کرد .با توجه به اینکه طی ســه ســال اول ابتکارعمل دســت بانک
مرکــزی بود ،اگر حرکت نرخ ارز را به ســمت تعدیل مابه التفاوت
تــورم داخلی و خارجی هدایت کرده بود این امر به رقابتپذیری
بنگاههای اقتصادی کمک میکرد و جهشی نیز اتفاق نمیافتاد.
در خصــوص ارز نکته منفی دیگر در کارنامــه بانک مرکزی اعالم
چند باره ضرب االجل برای تک نرخی کردن ارز بود که هیچکدام
محقق نشد.
 -3امــا اقــدام مهم دیگــری که توســط بانک مرکــزی صورت
گرفــت و بخــش خصوصــی از آن اســتقبال کــرد ســاماندهی
بانکهــای خصوصــی و برخورد با مؤسســات مالی بــدون مجوز
بــود .بانــک مرکــزی بــرای ایجــاد شــفافیت و انضبــاط مالــی در
بانکهــا و صیانت از حقوق ســهامداران خــرد ،بانکها را مجبور
کــرد گزارشهای مالــی خــود را در اســتاندارد  IFRSارائــه دهند.
نظام بانکی کشــور ،به غیر از این دو ســال اخیر ،در  10سال گذشته
رها بوده اســت و بار ســنگین سوءاســتفاده و زیــاده خواهی برخی
ســهامداران اصلــی بانکهــا روی دوش اقتصــاد و تولیــد کشــور
افتــاده بوده .از ســوی دیگــر ،مؤسســات مالی غیر مجاز ســامت
رقابــت و انضباط نظام بانکی کشــور را بشــدت مخــدوش کردند
و عمــاً به مثابــه قاچاقچیان ســپردههای بانکــی در نظام بانکی
کشــور عمل کردنــد .بانک مرکزی با این مؤسســات هــم برخورد
نســبتاً قاطعــی داشــت اما حتــی محکم تــر و قاطع تــر از این هم
میتوانست برخورد کند.
 -4وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت :این وزارتخانــه با توجه
بــه اینکــه اصلیتریــن و نزدیکتریــن وزارتخانــه بــا حوزههــای
فعالیت بخش خصوصی است ،نتوانست آنچنان که باید و شاید
انتظارات بخش خصوصی را بــرآورده کند،البته برخی اقدامات
صورت گرفت ولی در عمــل کافی نبود .از جمله اقداماتی که این
وزارتخانــه در آن نقش داشــت میتوان به برچیده شــدن پیمان
سپاری ارزی و اخذ مالیات از صادرات و سادهسازی و شفافسازی
در نظــام تعرفــهای کشــور اشــاره کــرد .در بعــد تجــارت خارجی
ســالهای اول تالش های مورد انتظار را از ســوی سازمان توسعه
تجارت نمیدیدیم اما اخیراًتحرکات این سازمان افزایش داشته
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